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پیشگفتار*
حجت االسالم و المسلمین مصطفی بیگدلی

دبیر جشنواره عالمه حلی )ره( استان قزوین

»باسمهتعالی«
»المؤمناذاماتوتركورقًةواحدًةعلیهاعلٌمتكونتلكالورقةیومالقیامةسترًا
فیمابینهوبینالنارواعطاهاهللتباركوتعالیبكلحرٍفمكتوٍبعلیهامدینًةأوسع

منالدنیاسبعمرات...«
)امالیصدوق( 
شكرخداوندمتعالراکهخالقومالکزمینوآسماناست،ربومدبریکههمه
گردیدودرانتهابه کردندوبدینترتیبوظیفهدیگریانجام امورراتدبیروهدایت

مهحلیاستانقزوینمنتهیشد.
ّ

اختتامیهسومینجشنوارهعل
کهدرراستای مهحلییکجشنوارهپژوهشیورسمیحوزویاست

ّ
جشنوارهعل

شناساییآثاربرترپژوهشیوطلبپژوهشگرموفقجهتحمایتوتقویتایشان
علمیه حوزههای محترم طلب ترغیب و پژوهشی و علمی روحیه ارتقای است.
که استانقزوینبرایدستبهقلمبردننیزازاهدافضمنیجشنوارهاستزیرا
کردنمطالبعلمیدردیناسلمجایگاهواالییدارندوروایتذکر نوشتنومكتوب



7 راتفگشیپ

کهازلطفخداوندمتعالجشنوارهدر شدهوادلهدیگردلیلبرآناهمیتهستند
اینمسیرقدمبرداشتهوموفقبودهاستکهشرکت392اثرباوجودمحدودیتهای

سنیموجوددرجشنوارهمؤیداینادعااست.
کهمارادرانجاماینوظیفهیاریوهمراهی درانتهاازهمهدوستانوعزیزانی
کردندمخصوصًامدیرانومعاونینپژوهشحوزهبرادرانوحوزهخواهرانوهمه
کردندوهمینطورازحاجآقاینوروزی کهدرانجامارزیابیهاقبولزحمت اساتیدی
کهدرجلساتشورایعلمیشرکتمیکردندوهمچنیناز وسرکارخانمسیدقوامی
کهموردرضایت آقایفرزینمافیتشكرویژهداشتهوقدردانیمیکنموامیدوارم

خداوندمتعالقرارگرفتهباشد.

والسالم علیکم



مصاحبه و گفت و گو

بخش اول
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در آینۀ پژوهش*
حجت االسالم و المسلمین علی عباسی

مدیر حوزۀ علمیه برادران استان قزوین

کهقدرتآنراخداوندبهبشرهدیه گرانبهاییاست گوهرهای کشفحقیقتاز
به به»علم تعبیر ندارد.شاید فرمودهاست.درسایرحیواناتچنینقدرتیوجود
کرد،بخشمهمیازهمان کهخداوندبهحضرتآدم)علیهالسلم(افاضه اسماءالهی«

کهحتیملئكهازآنبیخبربودند. حقیقتیاست
ارزیابیفضیلتانسانهانسبت کهملک ارزشعلموپژوهشبهقدریاست
گرفتهاست؛مانندبرتریعالمنسبتبهجاهلوبرتریاعلمنسبت بهیكدیگرقرار
گفتهشده بهعالم.درموردارزشذاتیعلمویاارزشآنبهاعتبارمتعّلق،سخنها
استولیبهنظرمیرسدارزشعلمبهاعتبارمتعّلقآناستودرنتیجهاینارزش،

نسبیبهحسابمیآید؛یعنیعلمخوبوخوبترداریم.
کهآنرامیتوان درحوزههایعلمیهحقیقتپژوهشمبنایاصلیبودهاست
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باواژگانیمانندتفقه،اجتهاد،فقهجواهری،فقهسنتیوبیانانتقادیمسائلبا
کرد. ترکیبانُقلت،ُقلتمشاهده

گیر یكیازموضوعاتمهمدرموردپژوهش،راهگشاییآننسبتبهمشكلتفرا
اقتصادی،سیاسی،اجتماعیو...است. جامعهدربخشهایفردی،خانوادگی،
گردد.تكراری کهبایداولویتبندیشدهوآنچهاهّماست،مقّدم منظورایناست
کاربردینبودنبعضیازپژوهشهایكیازمشكلتجامعهاست.البتهدرمورد و

کرد. اولویتداشتنموضوعاتپژوهشینیزبایدپژوهش
کردنمحققبرایپژوهشدرموارد ازمزایایقابلتوجهسبکپژوهشی،آسان
کرد، دیگراست.وقتیپژوهشگرسبکورودوخروجبهمسائلراآموختهوتمرین

تمریندرسایرمواردبرایاوآسانترمیشود.
درموردپژوهشعمیق،سخنامیرالمومنین)علیهالسلم(کافیاستکهدرتوصیف
برادراندینیخودمیفرمایند:»وقتیسخنمیگفت،عطشجویندگان از بعضی
کهبههمهیسئواالِت کردنعطشوقتیاست علمرابرطرفمیکرد.«برطرف
گفتارپاسخدادهشودواینمیّسرنیستمگربا درذهنمخاطب،دریکنوشتاریا

پژوهشیعمیقودقیقدرسطحوعمق.
کهطلبعلومدینیواساتیدحوزههایعلمیه،بتوانندبرمبنای باامیدبهآن
پژوهشعطشجویندگانعلم،اعّمازدانشجویانودانشآموزانوسایرجوانانو

اقشارمختلفرابرطرفسازند.
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پژوهش کاربردی*
کاظم لو حجت االسالم و المسلمین رضا 

مدیر حوزۀ علمیه خواهران استان قزوین

مقاممعظمرهبری)دامتبرکاته(:
»تولیدعلموتحقیقاتحیاتآیندهکشوراست.«

پژوهشیاتحقیقیکروندهوشمندانه،هوشیارانه،خلقانهوسامانمندبرای
از برایاستفاده رفتارهاوهمچنین بازنگریپدیدهها،رخدادها، و بازگویی یافت،

پدیدههایموجودجهتدستیابیبهراهكارهایعملیاست.
کاربردیرافراهمسازد. یکپژوهشگرباپژوهشپایهایمیتواندزمینۀپژوهش
گرچهایننوعپژوهشهادرهمانوهلهیاولمستقیمًامتوجهحلمشكلتجامعه

نیستولیمقدماتحلمشكلترافراهممیسازد.
کهبا گرامیازفرصتبهدستآمدهتوسطنظاممقدسجمهوریاسلمی طلب
هدایتپیامبرگونهیامامخمینی)ره(بینانگذارجمهوریاسلمیوراهبریجانشین
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کهمكرربهبحث العظمیخامنهای)دامتبرکاته( بهحقآنعزیز،حضرتآیتاهلل
کیددارند،میتوانندبهتریناستفادهرادردوبخشپژوهشهای پژوهشدرحوزهتأ
گذشتهراپاس کاربخشیاززحماتعلماء توصیفیوتحلیلیداشتهباشندوبااین
نظام و دین قسمخورده دشمنان توسط که را روز شبهات اینطریق از و بدارند
اسلمیمطرحمیشودجوابگوباشند؛علماءوشهداءزحماتفراوانیرامتحملشدند
امانگهداشتنآنوابستهبه بیاورند؛ کهمحتوایآناسلماستپیش تانظامی
تلشدانشآموختگانعرصهیدینیاست.یكیازعرصههایخدمترسانیبه
جامعه،تحقیقوپژوهشاست؛چنانكهمقاممعظمرهبری)دامتبرکاته(میفرمایند:

کارهایدقیقپژوهشیالزماست.« »برایخدمترسانیبهتربهمردم
الهیوبهبرکتهدایتبزرگان،حوزهعلمیهخواهراندرعرصه بهحولوقوۀ
پژوهشکارهایخوبیراشروعکردهاستکهباپیگیریودقتبیشتر،اینشجرهی

طیبهبهبارخواهدنشستانشاءاهلل.
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نگرش جهانشمول به علم و پژوهش*
حجت االسالم و المسلمین سیدمصطفی ابراهیمی

معاون پژوهش حوزه  علمیه برادران استان قزوین

چهلسالازپیروزیانقلباسلمیایرانوتشكیلجمهوریاسلمیبهعنوان
انقلب شناسی ماهیت و آن وقوع چرایی تحلیل در میگذرد. آن کمیتی حا مدل
اسلمی،نظریههاورهیافتهایمختلفیازجملهنظریههایاقتصادی،اقتصادی-
روانشناختی،سیاسیو...بیانشدهاست.بانگاهبهدوضلعاصلیانقلب،یعنی
و اسلمی انقلب کبیر بنیانگذار بیانات تحلیلمحتوای و انقلبی مردم و رهبری
شعارهایمردمانقلبی،نمایانگرآناستکهماهیتاینانقلب،فرهنگیوهویتی
بودهاست.مردمسرخوردهازسیاستهایضّدفرهنگیرژیمهایوابستهوسلطنتی،

برایاحیایهویتفرهنگیوتمدنیخوداینخیزشعظیمراانجامدادهاند.
سخنمتدریسدرسانقلبنیستوفقطازرهگذراینتصدیع،بهدنبالبیان
گذاریوترسیمچشماندازهای الزاماتاینانقلبفرهنگیدرعرصهیسیاست

مطلوبایننوعنگاههستم.
کهفرهنگبهعنواننرمافزارزندگیبشریاستوتمدنشامل حتمامیدانید
نرمافزار درساخت عناصر کلیدیترین از یكی برخیسختافزارهاست. و فرهنگ
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کنارباورها،هنر،قوانین،اخلقیات،ساختارهاو...به کهدر فرهنگی،دانشاست
گالیلهدردوران گر گاهانسانمیپردازد.شایدا ترسیمراهمشترکزندگیدرناخوادآ
رنسانسبهاستقللفیزیکازالهیاتحكمنمیکرد،فلسفهیاصالِتعقلدکارت
ویتگنشتاین آن پس در و نگرفته مقدسشكل کتاب با بشری خرد جایگزینی و
و نمیرسیدند وتجربه انحصارمعرفتدرحس و پوزیتیویسم به کنت گوست آ و
مدرنیتهایوجودنداشت!پسفرهنگازدانشمتأثراستودانشمیتواندزیربنای

کهخودشزیربناونرمافزارتمدنسازیاست. فرهنگیباشد
گرانقلباسلمی،انقلبفرهنگیاستوبهدنبالبازنماییهویتتمدنیاسلم ا
وایراناست،پسبایددرعنصردانشمتمرکزباشدوبنیانهایاینحرکتفرهنگی
خودرامحكمواستوارپیریزینماید.اینراهبردبهخوبیدربیاناترهبرانانقلب
پردازششدهودرسیاستهایکلینظامواسنادباالدستیمتبلوراستبگونهایکه
رتبهیایراندرتولیددانش،درجایگاهشانزدهمجهانیاستامامشكلعمدهدر
کهبرایساختجامعهیجدیدوتمدن اینزمینه،نظاماولویتهاست.همانگونه
نوین،فرهنگازسایرمؤلفههادارایاولویتاست،علومانسانینیزازسایرعلوم
دارایاولویتاست.پژوهشدرعلومانسانینقشراهبریدرتمامعلومراداردبه
گرمطالعۀپیشینیدرعلومانسانیصورتنگیرد،پژوهشهایپسینی کها نحوی
کاریكارتورگونه کردهوتكنولوژی،فناوریوروبناهایبرآمدهازآن، گم راهخودرا

خواهدبود.
کنونی،جهانغربونوعجهانبینیو کهخاستگاهعلومانسانی روشناست
کمبرآنبودهورهاوردایننگاهمادیبهانسانوجهانهستی، ایدئولوژیهایحا
کلن نگاه در انسانی علوم این است. مدرنیته جهانی این و ساحتی تک تمدن
کارآمدیمناسبداشتهباشدوبرای نمیتواندبرایانسانشرقیخصوصًامسلمان
تا بنمایند اینعرصههمتمضاعفی دانشمندان باید نوین زندگی ساختسبک
گسترشپژوهشهای مأموریتتاریخیخودرابهانجامبرسانند.راهبرداولویتو
علومانسانی،الزامًابهاینمعنانیستکهبامحّرکاستعمارزداییازعلموبومیسازی
با میتوان بلكه شود؛ انگاشته نادیده کل به بشری دانش دستاوردهای دانش،
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کلنبهجامعهیجهانیوصورتبندیآنهابهصورت محّرکجهانشمولونگاه
یکواحداجتماعیجهانیوبهرهگیریازروشهایاستانداردمطالعهوپردازش،در
گراییوپذیرشتضاددردیدگاههای گیرد.منمخالفواقع مقیاسجهانیصورت
رفته وهمگرایی بهسمتجهانشمولی اینكهجهان ولی نیستم درجهان حاکم
کانالهایتوزیعاطلعات رانیزامریواقعیمیدانم.ظهورشبكههایارتباطیو
لزوم و جهانی انسانِی مسایل ظهور بر روشنی دلیل جهانی، و گیر فرا مقیاس در
پاسخدهیجهانشمولاست.هرچهجامعۀشبكهایبهجلومیرود،ساحتهاو
حیطههایبیشتریازبشرواحتیاجاتش،نیازبهپاسخیابیجهانیدارد.معناِی
زندگیدرجهانشبكهایدچارتغییرشدهوانسانهایبیشتریبهدنبالپاسخبه

اینپرسشبنیادینهستند.
ایننگرشوقتیاهمیتمضاعفمییابدکهنگاهمكتبیهمبهآنضمیمهگردد.
گزارههایجهانشموِلدینیتصورمبهمیداشتو کنوندانشمندمسلماناز گرتا ا
گزارههاازهرمحكمیمحكمترند کنونهمان جزومتشابهاتمحسوبمیگردید،ا
وآموزهیمهدویتوتشكیلحكومتجهانی،بهعنوانیکپیشرانبرایتمدن
را جهانشمول تقاضاهای شبكهی در طرح قابلیت شیعی، - اسلمی فرهنگ و
دارد.مگردانشمندعلومانسانی-اسلمیدرپیشناختچهعمقیازوجودانسان
از کهدرپرتورشدبخشی ونیازهاوتقاضاهایاوست-تقاضاهاییعاموجهانی
گرفتهاست؟!بستربرایتحولعلمیوتمدنیدرمقیاس قابلیتهایانسانشكل
جهانیمهیاترازهمیشهاستوتنهامردانیباهمتمضاعفمیخواهدتاباپژوهش
درعرصههاینوظهوروتبدیلآنبهمحصولیباقابلیتجهانی،نقشتاریخیخود

رابرایحاکمیتاهللبهانجامرسانند.

رک  �ت �ن درد مݡسݒ �ن                     اک�ی ىݭی
و عن

دار �ݒ               �بݡىی

ود. 
مݠی �ݒ دا                       درماݠݠںن �ن دا �ب رگ�ن ݡحب  �ه
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ضرورت بازخوانی و بازآفرینی معارف دینی*
سرکار خانم سمیه مهدوی منش

معاون پژوهش حوزه  علمیه خواهران استان قزوین

نوبت به انشاءاهلل را جامعه »زیارت میفرماید: آملی جوادی اهلل آیت حضرت
السلم( بیت)علیهم اهل بارگاه به وقتی گفتند ما به جامعه زیارت این در بخوانید
گفتهاندوقتیرفتیداینهارابخوانید قبشوم...بهما رسیدیدبگوییدمنآمدممحِقّ
ْقُتْمُمْبِطٌلِلماَاْبَطْلُتْم«منآمدمدانشمندبرگردم،أهلتحقیقبشوم

َ
ٌقِلماَحّق »ُمَحّقِ

تحقیق آنچهشما کنم؛ تحقیق را معارف و باشد پژوهش کارمن بشوم پژوهنده
کردیدمندنبالهروراهشماباشم، کردیدمندنبالهروراهشماباشم،آنچهشماابطال

مننیامدمبیسوادبرگردماینهادرزیارتجامعههست.«
کهبهراستیجماعتمسلمانانومحبان اینعباراتآدمیرابهفكروامیدارد
اهلبیت)علیهمالسلم(بهویژهمنتسبینبهاینخاندانمطهردرعرصهتعلیموتعلم،
چهرویكردینسبتبهپژوهشوپژوهیدندرمسائلومعارفاسلمیبایدداشته

باشند؟
آن از تتبعتشویقمیکنند و بهتحقیق را آدمی قرآن و اسلم که، روشناست
کهاو کهانسانبایدبداندچهراهوروشیبرایزندگیخودبرگزیدهاست،آنچه بابت
کهپردهازاین کاوشوتحقیقاست مشیمیکندطریقصواباستیاخطا،تنها
رازبرمیدارد.بههمینجهتحتیپذیرشدینبدونتحقیقوپژوهشموردقبول
راپذیرفتهاند،به کهدینپدرانواجدادخویش کسانی خداوندنیستودرقرآن

شدتموردسرزنشقرارمیگیرند.
کهداعیهایابدی یكیازچارچوبهایمشخصشدهدراسلمنابمحمدی
کاملومدونرا کهتمامیاجزاییکسیستم داردوپیامبرشخاتمپیامبراناست

کردهاست،پژوهشوتحقیقوتعلیموتعلماست. ارائه
کهاوالتلشمجدانهایبرای کنونیمشكلاینجاست منتهادرجامعهاسلمی
گذشتگانشكلنگرفتهاست بهروزآوریاحادیثوروایاتوهمچنینمتونعلمی
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کاملوجامعووافینبودهاست.ازاینروبهنظر گرفته کهشكل وتلشهاییهم
گامبردارند، کهطلبجوانماامروزبهسویآنباید میرسدیكیازاهدافمهمی
گذشتگانومفاخر بازخوانیوبازتولیدمعارفدینیموجوددرآیاتوروایاتوآثار
گفتاحیایاینمعارفواندیشههانیازعصرامروز دینیاست.بهجرأتمیتوان
آثار کهمعارفواندیشههایعمیقیدرالیههایمختلفمتوندینیو است؛چرا
کهمخاطبینمعاصر زبانی به اندیشهها آن کردن بازگو که پنهانشده گذشتگان
کنندوهمزماناصلمتنهمآسیبنبیند، کنندوباآنهاارتباطبرقرار بتواننددرک
یکضرورتاست.علوهبراینآشناییطلبجوانبابنیادهایعلمی،اعتقادیو
فرهنگیشیعهوتقویتآن،پاسداشتتلشگذشتگاندربهجاگذاشتنذخایرغنی
گرانبهایعلمی،جلوگیریازانقطاعمیاننسلهایعلمیشیعه، واندوختههای
نهادینهشدنفرهنگمطالعهبینطلبودستیابیآنانبهمسائلودغدغههای

پژوهشیمرهوناینبازخوانیهاوبهدنبالآنبازتولیدهاخواهدبود.
گفتجشنوارههایپژوهشیهمچونجشنوارهعلمهحلی)ره(کههر شایدبتوان
کشوریبرگزارمیگرددفرصتیراپیشرویطلبجوان سالهدردوسطحاستانیو
گذشتگانو قرارمیدهدتابابازخوانیمعارفدینیموجوددرآیاتوروایاتوآثار
کرده،انشاءاهللدرآیندهبهتولیدعلمبرسند. بازآفرینیاینمعارفمشقپژوهش
کهبهماتوفیقعنایتفرمایدتامشمولاینفرازاز درآخرازخداوندمنانخواستارم

ْقُتْمُمْبِطٌلِلماَاْبَطْلُتْم«باشیم.
َ
ٌقِلماَحّق کبیره»ُمَحّقِ زیارتجامعه



گزیده سخنرانی اختتامیه 
دومین جشنواره

بخش دوم
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شتاب پژوهش و پیشرفت جامعه اسالمی*
حضرت آیت اهلل عابدینی

نمایندۀ ولی فقیه و امام جمعه استان قزوین

بخشیازسخنرانیحضرتآیتاهللعابدینیدراختتامیهدومینجشنوارهعلمه
حلیاستانقزوین:

»بسماهللالرحمنالرحیم«
کشوربههمتفضلواساتیدبزرگوارحوزه کهامروزدرسراسر خوشبختانهفضایی
ودررأسآنهاباهدایتگریرهبرحكیم،اندیشمندومحققبهوجودآمده،فضای
گذشته کردهاست.درمقاممقایسه،در علمیحوزههارابهطورقابلتوجهیدگرگون
ازحوزههاانتظارچندانینمیرفت؛مخصوصًاشهرستانهاکهاوضاعنابسامانیازاین
حیثداشتندودرآندوراناصًلتحقیقوپژوهشمعنانداشت؛اماامروزمیبینیم
که کیفیبهپیشمیروند کمیو حوزههابایکسرعتوشتابچشمگیریازنظر

همینامر،نویددهندۀآیندهایدرخشانبرایحوزههااست.
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و علم پرچم که کسانی اآلن دنیا در که حالی در باشد اینگونه بایدهم البته 
پژوهشرابهدستگرفتهاند،بهگونهایوانمودمیکنندوبهسایرمردممللتحمیل
کمیبه گر کها کادمیهایآنهاست؛درحالی کهدانشگاههایمامغلوبآ میکنند
عقببرگردندومنصفانهبهقضیهنگاهکنند،خواهندفهمیدکههرچهدارندازسفره

اسلمومسلمیندارند.

به بودهاست، برایمتدینینپهن ناحیهدینهمواره از اندیشیدن بسترهای
عنوانمثالدرعرصههایینظیرنجوم،هیئتوحقوق،مسلمانانوبهتبعآنها
کهما کهآیاتمتعددیدرقرآنوجوددارد جوامعاسلمیدردنیامطرحبودهاند؛چرا
کردهاستوهمینامرمنجرشد رابهتفكرواندیشهوتحقیقدراینعرصههاوادار

کهمسلمانانواردمیدانشدهوازسایرمللهمجلوبیفتند.
گیرند؛ کهموردمداقهقرار البتهبسیاریازآیاتوروایاتمااینظرفیترادارند
کسانیآمدهاندتااینمسائلراموشكافانهومحققانه کهچه منتهاسؤالاینجاست
کهاساستحقیقوپژوهشدرجایجایدین کنند؟بایدخاطرنشانسازم بررسی
ریختهشدهاست،بهعنوانمثالامامحسنعسگری)علیهالسلم(میفرمایند:»لیس
کثرةالصلةوالصوم،انماالعبادةالتفكرفیامراهللعزوجل«؛معیاربندگیو العباده
آفریدهخداوند در تفكر بسیاری بلكهعبادت، نیست نماز و روزه بسیاری عبادت،
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به را )امراهلل( این شما است. جهانیان پروردگار حكیمانه آیات در تعقل و متعال
روز الهیاست.در امر آیاتقرآنیک از کدام عنوانیکمعیاردرنظربگیرید،هر
کهدربارهمن قیامتهرآیهایازآیاتقرآنبهعنوانامراهللمیتوانندازمابپرسند

کردید؟ماعمًلچقدربهاینمعانیپرداختهایم؟ چه
برکتجشنوارههایینظیرجشنوارهعلمهحلیبهایناستکهمارادراینعرصه
و خاموش بخش این که چرا باشیم سپاسگزار و کر شا باید خیلی و میکنند فعال
فراموششدهدین،درفضاهاییمانندجشنوارهعلمهحلی)ره(حیاتدوبارهبهخود

میگیرد.
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پژوهش ها؛ حوزه و نظام اسالمی*
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد رهدار

استاد دانشگاه باقر العلوم

بخشیازسخنرانیحجتاسلموالمسلمیندکتراحمدرهداردراختتامیهدومین
جشنوارهعلمهحلیاستانقزوین:

»بسماهللالرحمنالرحیم«
خوشحالهستمتوفیقیافتمدراینجلسهخدمتبزرگوارانفرصتطرحبحث
رویكردی با میخواهم بزرگوار اساتید از اجازه کسب با باشم. داشته را مختصری
انتقادیبهنظامپژوهشیحوزهبپردازمبههمینمناسبتبحثخودراباعنوان

پژوهشها؛حوزهونظاماسلمیمطرحمیکنم.
ماوقتیبهصورتپسینیبهخروجیپژوهشهایحوزهنگاهمیکنیموآنها
رابهوضوح رانسبتبهنظاماسلمیونیازمندیهایآنمیسنجیم،چندنكته
میتوانیماحساسکنیم،روزانهدرقم،کتابهاومقاالتبسیارینوشتهمیشودکه



23 لواایحب:اصراوگاجوهیشوداشیشایورتایحورناستهمشپگ

کدامازآنهادرحیطهعلمیخودشانبسیارعمیقهمباشند،امابهرغم شایدهر
اینكهحوزهمیتواندعلمتولیدکند،اساسًادرمدیریتعلمناتواناست.یکپژوهش
بایدنتایجیبرآنمترتبباشدولیبیتعارفعرضمیکنم؛ماباوجوداینكههرچه
کتابمینویسیم،اماجامعهماهرروزداردازحوزهها بیشترداریمپژوهشمیکنیم،

کنیم؟ کجابایدحل دورترمیشود.اینرا
خود مخاطبین دست به میشود نوشته که مقاالتی و کتابها از درصد چند
کلمدینرابهمردم کتابهامدیریتمیشوندتاپیامو میرسند؟چهمقدارازاین
نداشته هم حداقلی توفیق نشر مدیریت در حتی علمیه حوزه متأسفانه برسانند؟
کردندرآنبیفایده رادراختیاربگیرد،هزینه بازارنشر گرنتواند ا است.پژوهش
خواهدبود،خیلیازکتابهاییکهدردفترتبلیغاتاسلمیدرقمنوشتهمیشودپس
ازچندیمسئولینمربوطهطیجلساتیکهبرگزارمیکنندبهایننتیجهمیرسندکه
ما آنهابسیارسنگیناست. کرد؛چونهزینهنگهداری بایدپودر را کتابها این
حتیبراینهادهایخواهانپژوهشهایماننیزنتوانستهایممدیریتدرخورداشته

کنیم. باشیموپژوهشهایخودرابرایآنهاارسال
با که باشد داشته را امتیاز این باید حلی علمه جشنواره نظیر جشنوارههایی 
کندتامسیرتحقیقوپژوهش،ازابتداتا نگاهینقادانهوآسیبشناسانهبهماکمک

کهپژوهشبهدستمخاطبمیرسدمدیریتشود. زمانی
کلمسیرداشتهباشیموبایدتوجهداشته مابایدیکنگاهآسیبشناسانهبه
نیازهای و مسائل حل به معطوف اندازه چه تا ما حوزوی پژوهشهای باشیم
کهامامفرمودندحفظآنازاوجبواجباتاست؟حوزهعلمیه نظاماسلمیاست
و مسائل رصد توان کرده، پیدا اجتماع به نسبت که انزوایی دلیل به متأسفانه
کهباآنهاراه مشكلتنظاماسلمیرانداردوپژوهشهایماپژوهشهاییاست

بهجایینمیبریم.
کرههستهایباکشورهایمختلف،مادرقم بهعنوانمثال،باوجود۱2سالمذا
کنیم؛اینكهمدلونظرفقهادرخصوص کرهمطلبیتولید نیامدهایمدربارهفقهمذا

کرهکنندگاننظاماسلمیبامحیطبینالمللچگونهبایدباشد؟ نوعرفتارمذا
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کشورتوریستپذیریهستیم.آیافقهدرخصوصتوریسممطلبیارائه مایک
کردهاست؟متأسفانهپژوهشهایمادرحوزههایعلمیهدرگیریکسیكلتكراری
کههیچفایدهایبرآنمترتبنیستوبروندادحوزههایعلمیه،آدمهای شده

عمیقامابیفایدهشدهاست.
انقلب وقتی است، مرجعیت و روحانیت حوزه، فرزند و معلول اسلمی انقلب
کردند اعلم اساسی قانون پیشنویس خصوص در راحل امام رسید، پیروزی به
ارائهدهند.۸۰۰پیشنویس زمینهپیشنهادهایی این در صاحبنظرانمیتوانند
این قانون برایپیشنویس تهرانفرستادهشدوسهمحوزه به اینمنظور برای
انقلبکهازحوزهشروعشد،دوپیشنویسبیشترنبود،یعنیدوپیشنویساز۸۰۰
کهبرایانقلباسلمینوشتهشدهازدلحوزهآمدواینیعنیمادر پیشنویس
کهبااجتماع حوزه،انسانهایعمیقغیراستراتژیکداریمتولیدمیکنیم.حوزهای
اصلی مسائل با ارتباطی میشود آنبحث در که موضوعاتی باشد، نداشته رابطه
مقاممعظم ماچقدرهشدارهای است. باشد،یکحوزهسكوالر نداشته اجتماعی

گرفتهایم؟ رهبریمبنیبرسكوالرشدنحوزههایعلمیهراجدی
نكتۀمهمدیگرآنكهپژوهشهایمادرحوزهبایدامتداداجتماعیداشتهباشد
کهنتوانیمبهآنامتداد کردناستواستنباطی کارمافقطاستنباط که درحالی
ببخشیم، تحقق بیرونی درمحیط را آن نتوانیم که استنباطی بدهیم، اجتماعی
کهدرطولتاریخشیعه بهدرددیننمیخورد.غالبمسائلمربوطبهفقهالطهارة
نوشتهشدهاست،درحوزهنجفاشرفتدوینشدهاست،امامتأسفانهامروزشهر

کثیفترینشهردنیاازنظربهداشتیشناختهمیشود. نجفبهعنوان
نظرات از استفاده و مشورت دغدغه ما اجرایی مدیران از مقدار چه بهراستی
داشتهایم؟ را اجرایی مسائل حل توان و دغدغه چقدر فقها ما دارند؟ را فقیهان
نشده تنظیم فقهی مبانی اساس بر باالدستیشان اسناد ما، نهادهای از بسیاری
کهتنظیمشده،ضمانتاجرادرسیستمپیدانكردهاست.یكی است.آنهاییهم
ازنهادهاییکهقوانینشبیشترازبقیهنهادهابراساسدستوراتفقهیتنظیمشده،
و کارشناسانشهری توسط ما اماعمًلشهرسازی است. وشهرسازی نهادمسكن
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شهرداریهاتنظیممیشودومهندسانمسكنوشهرسازیبراساساسنادفقهی
ایننهادعملنمیکنندوبهآنهیچتوجهینمیکنند.جالباستبدانیددرشورای
فقهیبانکمرکزی،رئیساینشورارئیسبانکمرکزیومعاوناینشورامعاون
رئیسبانکمرکزیاست،شورایفقهیبانکمرکزیجمهوریاسلمی۱2عضودارد
کهازاینبینفقطدونفرمجتهدوآندونفر کهفقط۴نفرروحانیدرآنوجوددارد
کهدردانشگاهدرساقتصادخواندهاند،اینشورایعالی دیگرطلبههاییهستند

اقتصادماست.
کلنظامآموزشعالیوآموزشوپرورشماشورایفقهیوجودندارد؛ امروزهدر
یعنیهیچیکازاعمالایندونهادبهامضایفقهنرسیدهاستواینمایهتأسف

است.
کحجرههایمانفروبردهایم،علمدرانزواوخألبهدست متأسفانهماسردرال
نمیآید.انسانعالمبایدمسئلههایشمنشأانتزاععینیداشتهباشد؛ماداریمیک
سریمسائلانتزاعیراحلمیکنیم.علمارزشذاتیندارد؛بلكهارزشابزاریدارد.
کندارزش گرتوانستمسئلههاینظاماسلمیراحل غایتعلمعلمنیستوعلما
کمكیبهمن،نظاماسلمیوجامعهاسلمینكند،هیچارزشی که دارد.دانستنی

نداردزیراذهنعالمقرارنیستصرفًاانباریکسریاطلعاتباشد.
کهمسائلنظاماسلمیرامورد منانتظارمازطلبجوانپژوهشگرایناست
پژوهشقراربدهندودرتأملیکهمیکننددغدغهیمشكلتمردمونظاماسلمیرا
کهازقضادانش داشتهباشند.رویمیزانقلباسلمیصدهاوهزارانمسئلههست
کهما حوزویمامیتواندسهمبسزاییدرحلآنهاداشتهباشدوصرفًابهایندلیل
درفضایانتزاعازجامعهمانزندگیمیکنیم،ارتباطحوزهبانظاماسلمییکارتباط
کهامتداداجتماعینداردو حداقلیشدهوخروجیحوزهشدهحوزهسكوالر؛حوزهای

ازنشاطدرآنخبرینیست.



گزارش جشنواره سوم

بخش سوم
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گزارش سومین جشنواره عالمه حلی)ره( استان قزوین  *
و مدیران همكاری و متعال خداوند لطف با قزوین استان سوم جشنواره
معاونتهایپژوهشواساتیدودوستانبهپایانرسید.دراینجشنواره39۱اثر
که27۱اثربرایبرادرانو۱2۰اثربرایخواهرانبوده برایجشنوارهارسالشدهبود
استکهازاینمیان9۴اثرازبرادرانبهتفصیلیو5۴اثرازخواهرانبهتفصیلیاول

کردند. راهپیدا
ازمیانهمهآثارراهیافتهبهارزیابیتفصیلیاول5۸اثربهتفصیلیدومراهپیدا
کهازبررسیآثاردرمجموع که32اثرازبرادرانو26اثرازخواهرانبودهاست کردند
کهشامل۸اثرازبرادرانو۱۰اثرازخواهرانبودبهعنوانبرگزیدهانتخاب ۱۸اثر
کهازنظراساتید۸اثردارایشرایطرتبهوباقیآثارنیزشایستهتقدیرمعرفی شدند
گردیدندکهازمیاناینآثار۸اثریکهدارایعنوانرتبههستنددرجشنوارهکشوری

شرکتدادهمیشوندوباقیآثارازاینمرحلهبازمیمانند.
بیشترینمنتخبمربوطبهمقاالتسطح2وتحقیقاتپایانیسطح2است
کهبعدازایشانمقاالتسطح کارپژوهشاست کهنشانازتوجهطلبسطحدوبه
یکبیشترینمنتخبراداشتهاستوازاینمیانتحقیقاتپایانیبیشترینرتبه

رادارااست.
با مرتبط انسانی علوم عنوان با که است مباحثی منتخب موضوع بیشترین
کلمدرردیفبعدیهستند.علومحدیثو دینشناختهمیشودوبعدازآنفقهو
کمتریناثرمنتخبهستندومباحثتربیتینیزبا مباحثقرآنیواصولفقهدارای

وجودآثارزیاددریافتییکاثرمنتخبدارد.
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* جشنواره چهارم
جشنوارهچهارماستانکههمزمانباجشنوارهیازدهمکشوریاستنیزازابتدای
ادامه آثار دریافت نیز 97 سال انتهای تا و است کرده آثار دریافت به شروع مهر
کهموضوعاتویژهآنعبارتانداز»نقشحوزهدرتحوالتسیاسی خواهدداشت
اجتماعیصدسالاخیر«،»آسیبهایاجتماعی«،»سبکزندگیایرانیاسلمی«و
»چهلسالگیانقلباسلمیایران«کهآثارارسالیدراینموضوعات5نمرهتشویقی

خواهندداشت.
سنعمومیبرایشرکتدرجشنوارهجدیدنیز3۱سالاستکهبراساسمصوبه
شورایسیاستگذاریجشنواره،تبصرههاییبرایسنشرکتدریازدهمینجشنواره
علمهحلی)ره(بهتصویباعضاءرسیدهاست،برایناساس،درایندوره،تنهاکتبی
کثر3۱سالداشتهباشندوهمچنین، کهصاحبانآنهاحدا پذیرشخواهندشد
شرطسنیدرخصوصصاحبانپایاننامههایسطح3حوزهعلمیهخواهرانبه
35سالافزایشیافتوسنواتحضوردرجبهه)مدافعانحرم(یاخدمتسربازی
برادرانطلبهوهمچنینسنواتتحصیلخواهرانوبرادرانطلبهدردانشگاهنیزبه
شرطسنیشرکتکنندگاندرجشنوارهافزودهشدکهبدینترتیبشرایطسنیشرکت

دردهمینجشنوارهبهتفكیکقالباثربهشرحمقابلاست:
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شرایط سنی شرکت در یازدهمین جشنواره عالمه حلی )ره(

مقاله
3۱سال+سنواتحضوردرجبههیاخدمتسربازییاتحصیلدردانشگاه برادران

3۱سال+سنواتتحصیلدردانشگاه خواهران
کتاب

کثر3۱سال حدا برادران
کثر3۱سال حدا خواهران

تحقیقپایانیسطح2
3۱سال+سنواتحضوردرجبههیاخدمتسربازییاتحصیلدردانشگاه برادران

3۱سال+سنواتتحصیلدردانشگاه خواهران
تحقیقپایانیسطح3

3۱سال+سنواتحضوردرجبههیاخدمتسربازییاتحصیلدردانشگاه برادران
35سال+سنواتتحصیلدردانشگاه خواهران

تحقیقپایانیسطح۴
غیرقابلپذیرش برادران
غیرقابلپذیرش خواهران
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ثار دریافتی سومین جشنواره عالمه حلی)ره( قزوین کل آ *تعداد 

کل آثار دریافتی جشنواره عالمه حلی قزوین تعداد 

27۱ برادران
۱2۰ خواهران
39۱ جمع
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ثار برادران بر اساس رتبه بندی تحصیلی)میزان تحصیالت حوزوی( *تعداد آ

بــرادران

پایه5 پایه۴ پایه3 پایه2 پایه۱

۴2 36 ۸۸ 3 5

پایه۱۰ پایه9 پایه۸ پایه7 پایه6

۱3 6 ۱9 3۰ 29
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ثار خواهران بر اساس رتبه بندی تحصیلی)میزان تحصیالت حوزوی( *تعداد آ

رتبه بندی تحصیلی خواهران

ترم7 ترم6 ترم5 ترم۴ ترم3 ترم2 ترم۱

۱۱ 9 ۱۰ ۱۸ ۱2 2۴ 5

ترم۱۴ ترم۱3 ترم۱2 ترم۱۱ ترم۱۰ ترم9 ترم۸

۴ ۱ 2 7 ۱3 2 2
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ثار برادران بر اساس تفکیک مدرسه *تعداد آ

کل آثار دریافتی جشنواره عالمه حلی قزوین تعداد 

تعدادآثار ناممدرسهعلمیهبرادران
23 مدرسهعلمیهملوردیخان

۱۱ مدرسهعلمیهصالحیه

۱72 مدرسهعلمیهامامصادق)علیهالسلم(

2۱ مدرسهعلمیهشیخاالسلم

۴۴ مدرسهعلمیهالتفاتیه
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ثار خواهران و برادران بر اساس موضوع *تعداد آ

کل آثار دریافتی جشنواره عالمه حلی قزوین تعداد 

تعدادآثار ناممدرسهعلمیهخواهران
33 کوثر مؤسسهآموزشعالی

23 کوثر مدرسهعلمیه

2۰ مدرسهعلمیهزینبیه)سلماهللعلیها(

۳ مدرسهعلمیهولیعصر)عج(

۱5 مدرسهعلمیهایمانیه
۱۰ مدرسهعلمیهامامصادق)علیهالسلم(
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ثار خواهران و برادران بر اساس موضوع *تعداد آ

کل آثار دریافتی جشنواره براساس موضوع تعداد 
خواهران برادران موضوع

39 29 اخلقوتربیت

۴ 5 تاریخاسلم

3 29 اصولفقه

۸ 6۸ فقهوحقوقاسلمی

۰ 76 ادبیاتعرب

۱5 ۱۸ تفسیرعلومقرآنی

۰ ۴ فلسفهومنطق

۱۰ 25 کلم

۴۱ ۱7 علومانسانیمرتبطبادین

۱2۰ 27۱ جمع

برادران 

خواهران
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ثار خواهران و برادران بر اساس نوع اثر *تعداد آ

کل آثار دریافتی جشنواره عالمه حلی قزوین تعداد 
خواهران برادران ناممدرسهعلمیه

26 ۱ تحقیقپایانی
۰ 2 کتاب

92 26۸ مقاله
2 ۰ پایاننامه

120 271 جمع
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ثار دریافتی برادران به تفکیک نوع اثر و موضوع اثر *تعداد آ

آثار دریافتی برادران به تفکیک موضوع و نوع اثر
کتابپایاننامهتحقیقپایانیمقالهنوع

۱7۱۰۰تفسیر
۰۰۰۰علومحدیث

6۸۰۰۰فقهوحقوقاسلمی
29۰۰۰اصولفقه

25۰۰۰کلم
۴۰۰۰فلسفهومنطق

76۰۰۰ادبیات
29۰۰۰اخلقوتربیت

۴۰۰۱تاریخ
۱6۰۰۱علومانسانی

26۸۱۰2جمع
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ثار دریافتی خواهران به تفکیک نوع اثر و موضوع اثر *تعداد آ

آثار دریافتی خواهران به تفکیک موضوع و نوع اثر
کتابپایاننامهتحقیقپایانیمقالهنوع

۱۱۴۰۰تفسیر
۰۰۰۰علومحدیث

۴22۰فقهوحقوقاسلمی
3۰۰۰اصولفقه

55۰۰کلم
۰۰۰۰فلسفهومنطق

۰۰۰۰ادبیات
2۸۱۱۰۰اخلقوتربیت

۴۰۰۰تاریخ
37۴۰۰علومانسانی

92262۰جمع



معرفی برگزیدگان جشنواره و 
چکیده آثار

بخش چهارم
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اســــــــامــــــــــــــی منتخبیـــــــــــــن سومینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجشنــــــــــواره عالمـــــــــه حلــــــــی قزویــــن
برگزیدهموضوع اثرقالب اثرمدرسه محل تحصیلعنوان اثرنام نویسندهردیف

رتبه یکتاریخاسلمکتابموالوردیخاننقشامامخمینی)ره(درمهاربحرانهایسیاسی-اجتماعیدهه6۰سیدرسول حسینی1

رتبه دوکلمتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرویژگیهایامنیتدرعصرظهوربامحوریتآیه55سورهنوررقیه قموشی2

رتبه سهاصولفقهمقالهشیخاالسلمبررسیچیستی،اعتبارومناطحجیتقیاساولویتعلیرضا نوروزی3

رتبه سهفقهوحقوقاسلمیپایاننامهمؤسسهآموزشعالیکوثرجایگاهبغیدرفقهامامیهسمیه آقاجانی4

رتبه سهکلمتحقیقپایانیمدرسهعلمیهکوثرمقایسهتوبهدراسلمواعترافدرمسیحیتالهام علی نیا5

رتبه سهکلمتحقیقپایانیمدرسهعلمیهکوثراهدافحكومتجهانیحضرتمهدی)عج(درآیاتوروایاتشیعهالهام بیگدلی6

رتبه سهفلسفهومنطقمقالهامامصادق)ع(نقدوبررسیکلیوجزییدرمنطقاسلمیمحمد نفری، ابراهیم افشار7

رتبه سهادبیاتمقالهشیخاالسلمبررسیادبیسورهمبارکهقلممحمد احمدی8

شایسته تقدیرفقهوحقوقاسلمیمقالهامامصادق)ع(بررسیقراربازداشتموقتازدیدگاهفقهوحقوقکیفریایرانعبداهلل افشار9

محمد مهدی خراسانی، مرتضی 10
شایسته تقدیرادبیاتمقالهامامصادق)ع(کاوشیپیراموناقوالبابندازندباف، حسن صفی خانی

شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهشیخاالسلمبررسیمؤلفههاوالزاماتآیندهنگاریتمدننویناسلمیازمنظرمقاممعظمرهبریمجتبی تسنیمی11

شایسته تقدیرفلسفهومنطقمقالهامامصادق)ع(بررسیمبحثکلیدرمنطقسید رضا حسینی12

شایسته تقدیراخلقوتربیتتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرابعادالگوییوتربیتیزنانازدیدگاهاسلمسمانه پرهیزکاری13

شایسته تقدیرتفسیروعلومقرآنیتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرسیمایحضرتابراهیم)ع(درقرآنمعصومه کلهر14

گانهدرآیات،روایاتوعلمپزشكیزهره نورزاد15 شایسته تقدیرفقهوحقوقاسلمیتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرفلسفهطهاراتسه

لیال آقاجانی، مریم اسکندری، فاطمه 16
طاهرخانی

بررسیعللکاهشرغبتطلبحوزههایعلمیهخواهرانبهادامهتحصیلدر
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمدرسهعلمیهایمانیهمقاطعباالتروراههایمقابلهباآن

زینب فالح، اعظم رضایی، معصومه 17
عرجی

تاثیرشبكههایمجازیبررفتارزنانخانهداردرخانوادههایشهرستانتاکستان
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمدرسهعلمیهایمانیهوراهكارهایمقابلهباآن

اعظم کریمی زرندی،  سمیه مهدوی 18
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمؤسسهآموزشعالیکوثرآثاروپیامدهایاشتغالزنانشهرقزویندراقتصادمقامتیمنش، طاهره آشوری، منیره حیدری
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برگزیدهموضوع اثرقالب اثرمدرسه محل تحصیلعنوان اثرنام نویسندهردیف

رتبه یکتاریخاسلمکتابموالوردیخاننقشامامخمینی)ره(درمهاربحرانهایسیاسی-اجتماعیدهه6۰سیدرسول حسینی1

رتبه دوکلمتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرویژگیهایامنیتدرعصرظهوربامحوریتآیه55سورهنوررقیه قموشی2

رتبه سهاصولفقهمقالهشیخاالسلمبررسیچیستی،اعتبارومناطحجیتقیاساولویتعلیرضا نوروزی3

رتبه سهفقهوحقوقاسلمیپایاننامهمؤسسهآموزشعالیکوثرجایگاهبغیدرفقهامامیهسمیه آقاجانی4

رتبه سهکلمتحقیقپایانیمدرسهعلمیهکوثرمقایسهتوبهدراسلمواعترافدرمسیحیتالهام علی نیا5

رتبه سهکلمتحقیقپایانیمدرسهعلمیهکوثراهدافحكومتجهانیحضرتمهدی)عج(درآیاتوروایاتشیعهالهام بیگدلی6

رتبه سهفلسفهومنطقمقالهامامصادق)ع(نقدوبررسیکلیوجزییدرمنطقاسلمیمحمد نفری، ابراهیم افشار7

رتبه سهادبیاتمقالهشیخاالسلمبررسیادبیسورهمبارکهقلممحمد احمدی8

شایسته تقدیرفقهوحقوقاسلمیمقالهامامصادق)ع(بررسیقراربازداشتموقتازدیدگاهفقهوحقوقکیفریایرانعبداهلل افشار9

محمد مهدی خراسانی، مرتضی 10
شایسته تقدیرادبیاتمقالهامامصادق)ع(کاوشیپیراموناقوالبابندازندباف، حسن صفی خانی

شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهشیخاالسلمبررسیمؤلفههاوالزاماتآیندهنگاریتمدننویناسلمیازمنظرمقاممعظمرهبریمجتبی تسنیمی11

شایسته تقدیرفلسفهومنطقمقالهامامصادق)ع(بررسیمبحثکلیدرمنطقسید رضا حسینی12

شایسته تقدیراخلقوتربیتتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرابعادالگوییوتربیتیزنانازدیدگاهاسلمسمانه پرهیزکاری13

شایسته تقدیرتفسیروعلومقرآنیتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرسیمایحضرتابراهیم)ع(درقرآنمعصومه کلهر14

گانهدرآیات،روایاتوعلمپزشكیزهره نورزاد15 شایسته تقدیرفقهوحقوقاسلمیتحقیقپایانیمؤسسهآموزشعالیکوثرفلسفهطهاراتسه

لیال آقاجانی، مریم اسکندری، فاطمه 16
طاهرخانی

بررسیعللکاهشرغبتطلبحوزههایعلمیهخواهرانبهادامهتحصیلدر
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمدرسهعلمیهایمانیهمقاطعباالتروراههایمقابلهباآن

زینب فالح، اعظم رضایی، معصومه 17
عرجی

تاثیرشبكههایمجازیبررفتارزنانخانهداردرخانوادههایشهرستانتاکستان
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمدرسهعلمیهایمانیهوراهكارهایمقابلهباآن

اعظم کریمی زرندی،  سمیه مهدوی 18
شایسته تقدیرعلومانسانیمرتبطباحوزهدینمقالهمؤسسهآموزشعالیکوثرآثاروپیامدهایاشتغالزنانشهرقزویندراقتصادمقامتیمنش، طاهره آشوری، منیره حیدری
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ویژه نامه سومین جشنواره عالمه حلی استان قزوین 

عنــوان اثـــر:نقش امام خمینی)ره( در مهار بحران های سیاسی اجتماعی دهه 60

جناب آقای سید رسول حسینی
برگزیده رتبه اول جشنواره عالمه حلی قزوین *

هرنظامسیاسیدرجهانبادشمنانیداخلیوخارجیروبرواست.مخالفانداخلیمیکوشندباایجاد
گروشناخت کنند.پایاییوپویایینظاممقدساسلمیدر بحراندرجامعه،حكومتراتضعیفیاساقط
آسیبهاوتهدیداتومقابلهبابحرانهاومعضلتپیشپایآناست.اینکپسازاستقرارنظاماسلمیو
توسعهوبالندگیآن،شناساییراههایپاسداریازدستاوردهایانقلباسلمیالزموضروریاست.ازعوامل

مهماستحالهوازموانععمدهپویاییانقلبها،خطربحرانهایسیاسیاجتماعیداخلیاست.
انقلباسلمیایرانبهرهبریامامخمینی)ره(درمیانانقلبهایقرنبیستمازحیثمشارکتوسیع
مردم،بیسابقهبودهاست.بحرانهاازجملهموضوعاتحساسومهمیهستندکهدرفرایندتحولنظامهای
که سیاسیواجتماعیپیوستهنقشموثریداشتهاند.دلیلاینامربهپیامدهایدوگانهبحرانبازمیگردد
بنابراین اسفناکمطرحساختهاست. زوالهای یا و بزرگ نقطهعطفیجهتخیزشهای مثابه به را آن
کهپسازپیروزیدریکانقلب،بهقدرتمیرسنددرمعرضتهدیدوبحرانهایمتعددقرار حكومتهایی
دارند،استقرارواستمرارحیاتایننظامهامستلزممهارومدیریتبحرانهایپیشروست.نظامجمهوری
انقلب،دشمنانداخلیوخارجی باپیروزی که گونهای ازاینقاعدهمستثنانیست.به نیز ایران اسلمی
و امكاناتسختافزاری از بهرهگیری با انقلب موتور کردن کند یا و نمودن درجهتخاموش ازیکسو،
گروههای کودتا،تفرقهافكنیدرصفانقلبیوناعمازحاکمان،مردمو نرمافزاری،باایجادناامنی،آشوب،
مبارز،تحریماقتصادی،حملهنظامی،عملیاتروانیو...بحرانآفرینیکردندوازسوییدیگرتصادموتزاحم
میانسیاستهاوقضاوتها،برخوردنابهنجاردویاچندگفتمانوگرایشسیاسیمتفاوت،یکشرایطدفعی
فقدانتصمیمگیریویاگرهخوردگیهایغیرمترقبهدربرخیسطوحنظامزمینهبروزبحرانهارافراهمنمود.
پرتلطم دریای و طوفانسهمگین در انقلب، کشتی نبود امام)ره( هوشمندانه رهبری و مدیریت گر ا
اختلفات،حوادثوبحرانهاغرقشدهبود.دراینمیاننقشامامخمینی)ره(بهعنوانبنیانگذارورهبر
انقلباسلمیکهمدیریتکلنکشوررانیزبرعهدهداشتند،نقشبرجسته،ممتازوبینظیریرادرکشوراجرا
کهبابحرانهایمتعددیروبروست،مستلزم میکردند.مدیریتسیاسیواجتماعییکانقلبنوپاوجوان
بهرهگیریمدیراننظامانقلبیازالگوییمنسجمازمهاربحراناستدرواقعآنچهساختارالگویمدیریت
سیاسیحضرتامام)ره(راشكلمیدهدمتشكلازمبانیاعتقادیومعرفتیکهدرسهحوزههستیشناختی،
انسانشناختیوجامعهشناختی،بنیاداندیشه،تفكروبینشامام)ره(راساختهاست.امامخمینی)ره(با
کنترلوتدبیرآنها،بهطراحیالگوینوینیازمهاربحرانهایسیاسیو تسلطدربرخوردبابحرانهاومهار،

اجتماعیدرعرصهعملپرداختند.
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لوااز یپب:اوایآدادیصراوصیراستهمشپگاحازگروگافریپ

عنــوان اثـــر:ویژگی های امنیت در عصر ظهور با محوریت آیه 55 سورۀ نور

سرکار خانم رقیه قموشی
برگزیده رتبه دوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

ازدیربازوزمانخلقتخواستهبشر ازمقولههایاساسینیازمندیهایبشریتبودهو امنیت
است.نعمتامنیت،ریشهواساسهمهنعمتهایالهیاست،بهطوریکههرگاهازبینبرود،دیگر
مسائلماّدیومعنوینیزبهخطرمیافتد.امنیتحالتفراغتازهرگونهتهدیدیاحملهویاآمادگی
گویند.بحثامنیتازجملهموضوعاتمهمدرحیطههای برایرویاروییباهرتهدیدوحملهرا
بستر را امنیت اسلم، است. اقتصادی و فرهنگی بشرهمچونحیاتسیاسی، ازحیات مختلفی
تحّوالتمثبتاجتماعیمیداند؛بههمیندلیلاینامرنقشزیربناییدارد.اسلمدرجهتگیری
بلندمّدتامنیتیخودباالگوقراردادنحكومتمهدوی،راهامروزوچشماندازآیندهراترسیمنموده
است.برایبسترسازیاینحكومت،عواملسیاسیوحكومتیهمچوناقتدارمّلی،رهبری،آزادی،
اّتحادمردمودولتوموارددیگریموردتوّجههستند.ازطرفیعواملاجتماعیوفرهنگیوعوامل
اقتصادینیزدرایجادجامعهامنمهدویدخیلهستند.طبقروایاتومتوناسلمیدرحكومت
مهدویامنیتیهمهجانبهدرحیطههایاقتصادی،سیاسیوفرهنگیبهوجودخواهدآمد؛دولتیبرپا
گرفته،حكومتعدلجهانیراتشكیلمیدهند کهمستضعفانحكومتآنرابهدست خواهدشد
بهطوریکهفسادهاوظلمهاراازبینخواهدبرد.درعصرظهورمردمباتكمیلعقولشان،بهتكمیل
اعتقاداتوپیراستهشدنازرذایلاخلقیبهرشدوتعالیاعتقادی،علمی،فرهنگینائلآمده،در
نهایتبهسعادتخواهندرسید.دراینعصرپیشرفتعظیمیدرمبحثاقتصادرخخواهدداد.
عواملیهمچونبارانهایمفیدوپیدرپیوافزایشخیروبرکتنقشمهمیدررونقاقتصاددارند؛
اماممهدی)عج(نیزدراینراستااقداماتیهمچونبهرهبرداریازمعادنومنابعزیرزمینی،استفادهاز
همهاموال،عمرانوآبادیزمین،گسترشتلشدرارتقایامنیتراههاوشهرهاوبازرگانیوتجارت

انجامخواهنددادودرنتیجهدرسایۀاینامورامنیتاقتصادیورفاهعمومیحاصلخواهدشد.
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ویژه نامه سومین جشنواره عالمه حلی استان قزوین 

عنــوان اثـــر:چیستی، اعتبار و مناط حجیت قیاس اولویت

جناب آقای رضا نوروزی
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

کاربردبسیاریداشتهواحكامزیادیبهوسیلهآناستنباطمیشود، کهدرفقه ازجملهمنابعی
کهدرارتباطبااینقیاسبهذهنتبادرمیکند،تعریفواعتبارآن »قیاساولویت«است؛سؤالی
است.باتوجهبهاینكهمسئلهپیشروی،ریشهدرعلماصولدارد،دراینمقال،ابتدابهبیانتعریف
قیاساولویتوسیرتكاملآنتعریفدرلسانعلماوارائهتعریفکامل،پرداختهشده؛تادرگامبعدبا
بررسیاقوالفقها،»حجیتقیاساولویت«بادلیلاثباتشودوسپسبابیانمناطوملکحجیت
قیاساولویت،بهاینموضوعپرداختهشودکهقیاساولویتازادّلهلفظیمحسوبشدهوموضوعًااز
گیریازدوروایت،اینمطلباثباتمیشود »قیاسمجمععلیبطلنه«خارجاست؛سپسباالهام
کههرنوعقیاساولویت،نمیتواندقیاساولویِتمعتبرباشدوبهکارگیریایننوعازقیاس،نیازمند

نظریدقیقاست.
اولویتدرنزد تاجایگاهقیاس ازشیعه،توجهشده کلماتقدماومتأخرین دراینتحقیقبه
ایشان،بهوضوحروشنشودوسعیشدهتاخوانندهآن،بینشیجامعنسبتبهقیاساولویتیافته،

قدرتتمییزقیاساولویِتمعتبرازغیرآنرابهدستآورد.
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لوااز یپب:اوایآدادیصراوصیراستهمشپگاحازگروگافریپ

عنــوان اثـــر:جایگاه بغی در فقه امامیه

سرکار خانم سمیه آقاجانی
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

حضورسیاسی-اجتماعیمردمدرمسائلنظاماسلمی،امریحیاتیبراینظامبهحسابمیآید
کهبههمراهدارد،ممكن وموجبتقویتپایههاینظاممیشود.امااینحضور،باشوروهیجانی
استتوسطافرادخاص،جهتگیریخاصیپیداکندکهدرراستایاهدافنظاماسلمینباشدومردم
رادرمقابلنظامقراردهد.رویاروییمردمبانظاماسلمی،دراصطلحفقهامامیه،بغینامیدهمیشود.
گرفتناهمیتتجاوزهایبروننظامیودروننظامیسالهایاخیر ازاینرو،اینتحقیقبادرنظر
نسبتبهحكومتهایمنطقهازجملهایران،درصددبرآمدهاستبهجایگاهاینتجاوزاتسیاسی،
درفقهسیاسیامامیه،توجهنمایدوفراترازجزئیاتحوادثسیاسی،بهتعیینحدودبغیسیاسیدر
برابرحكومتاسلمیومسائلپیرامونآن،بپردازد.فقهایامامیه،بغیرادردوسطحنافرمانیمدنی
وبراندازیحكومتمطرحکردهاند.اینتحقیقباطرحسؤالازحدودوجایگاهبغی،بهتبییننظرات
فقهایامامیهوادلهایشانازبغیومبانیفقهیآن،شرائطتحققبغیواحكامآنپرداختهاستو
کهبغیازدیدگاهبیشترفقهایامامیه،چیزیفراترازنافرمانیودرحدبراندازیاست. اثباتمیکند

بهاینترتیببغیازبسیاریازجرائمسیاسیدیگرتمییزدادهمیشود.
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ویژه نامه سومین جشنواره عالمه حلی استان قزوین 

عنــوان اثـــر:مقایسه توبه در اسالم و اعتراف در مسیحیت

سرکارخانم الهام علی نیا
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

تحقیقحاضرباعنوان»مقایسهتوبهدراسلمواعترافدرمسیحیت«بهبررسیآیینتوبهدر
اسلمومسیحیتپرداختهاست.یكیازمفاهیمارزشیدردیناسلم،توبهبهمعنایبازگشتازگناه
کهمعادلتوبهدراسلماست. است.ازطرفیدرمسیحیتنیزنوعیآیینبهناماعترافوجوددارد
کارمیروند، گناهوطلبآمرزشبه کهتوبهواعترافبهیكمعنا،یعنیبازگشتاز ولیباوجوداین
ولیظاهرًاتفاوتهایینیزباهمدارند.درپژوهشحاضرکهبهروشکتابخانهایبهگردآوریمطالب
ازمنابعروایی،تفسیری،ادیانومذاهبپرداخته،بهبررسیومقایسهدوآیینتوبهازاسلمواعتراف
کهشباهتهاییهمانندضرورت درمسیحیتپرداختهاست.پسازتحقیقفراوانمشخصشد
گناه گناه،نجاتازعذاببهواسطهتوبهوتفاوتهاییازقبیل:مغایرتمفهوم ابرازاندوهبهخاطر
دراسلمومسیحیت،مغایرتمفهومنجاتولوازمآندراسلمومسیحیت،مغایرتآدابتوبهو

اعترافومغایرتدرآثاردرعمقدوآیینتوبهواعترافنهفتهاست.
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لوااز یپب:اوایآدادیصراوصیراستهمشپگاحازگروگافریپ

عنــوان اثـــر:اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( در آیات و روایات شیعه

سرکار خانم الهام بیگدلی
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

موضوعاینتحقیقاهدافحكومتجهانیحضرتمهدیعجلاهللتعالیفرجهالشریفدرآیاتو
روایاتشیعهوهدف،آشناییبامؤلفههایعدالتگسترمهدویوالگوگیریازعلمودانشوبهتبع
آنرشدوشكوفاییاندیشههاوافكارانساناست.اهمیتاینتحقیقازلحاظجامعگوییمطالب
است.ابتدامعانیلغویواصطلحیواژگان،ضرورتتحققحكومتجهانیوبررسیحكومتدر
برنامههای از اعم ویژگیهایحكومتجهانیحضرت ادامه در و است بیانشده روایات و آیات
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیموردبررسیقرارگرفتهاست؛سپسبهموانعتشكیلحكومت
کهدرحكومتجهانیامامعصرعجلاهللتعالیفرجه ووظایفشیعیاندراینراستااشارهشدهاست
الشریفهمهتحتوالیتوحكومتمهدیهدفواحدیرادنبالمیکنندوآنترویجوتحّققاسلم
کهزمینراپرازعدلویگانهپرستیمیکندومعیارارزش،تقواودینداریاست. بهگونهایاست
گردآوریمطالب کتبتخصصیمهدویتاستفادهشود.نوع کتبرواییو همچنینتلششدهاز
کتابخانهایبودهوروشتوصیفیاست.بهنظرمیرسددرقرآنوروایاتاهدافخاصیدرمسئله
جهانیشدنحكومتحضرتمهدیعجلاهللتعالیفرجهالشریفذکرشدهاست.ازاینتحقیقمیتوان
نتیجهگرفتکههدفازتشكیلحكومتمهدویفراهمآوردنزمینههایبندگیخداوندمنان،رشد
کمالاست.درواقعاهمیتوزیباییحكومتاماممهدی معنویجامعهورساندنانسانبهسرحّد
کلمهتوحیداست.اینتحقیقازیکمقدمهوسه عجلاهللتعالیفرجهالشریفدرخداجوییواعتلی
کهدرفصلاّولمبانیومفاهیمبیانشده؛فصلدومویژگیهاوبرنامههای فصلتشكیلشده
حكومتمهدویودرفصلسومبهموانعومشكلتتشكیلحكومتمهدویووظایفشیعیان

پرداختهشدهاست.
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کلی و جزیی در منطق اسالمی عنــوان اثـــر:نقد و بررسی 

آقایان محمد نفری و ابراهیم افشار
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

کهازهمانابتداتوسطارسطومطرح کلیوجزئی،ازمباحثبنیادیندانشمنطقاست مبحث
شدوپسازآننیزمنطقداناناسلمیبهآنپرداختند.هدفازنگارِشاینمقاله،بیاندیدگاهها
کلیاست.ازاینروباعینکایشانبهاین ونظراتمنطقداناناسلمینسبتبهمبحثجزئیو

مبحثنگریستهایم.
گوناگونیدارندوبرخیدرجزئیت کلیوجزئی،بیانات عالماِنمنطقاسلمی،درمقامتعریِف
مفاهیمیهمچون»زید«تشكیککردهاندکهبراساسآن،تقسیِممفهومبهجزئیوکلیموردخدشه
ازایناشكالپاسخدادهواینتقسیمرابهاثبات قرارمیگیرد،صدرالمتألهینوعلمهطباطبایی
رسانیدهاند.برایآنكهبینهریکازکلیوجزئیباکلوجزءاشتباهصورتنگیرد،تفاوتهایآنها
کلیراازسهجهِت»امكانوعدمامكاِنوجودافراددرخارج«، کردهایم.ودرادامهمفهوم رابیان
کلیازذاتافرادوعدمخروجآن« »تساویصدِقمفهومبرافرادوعدِمتساویآن«و»خروجمعنای

موردبررسیقراردادهودرذیلآنبهاشكاالتینظیِر:
۱.کلینبودنمفاهیمیهمچون»الشیء«و»نقیضامكانعام«

2.امكانصدقمفاهیمجزئیبرکثیرین
3.ذاتّینبودن»نوع«وبرخیاشكاالِتدیگرپرداختهایم.
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عنــوان اثـــر:بررسی ادبی سوره مبارکه قلم

جناب آقای محمد احمدی
برگزیده رتبه سوم جشنواره عالمه حلی قزوین *

مخصوصًا انسانها، توجه مورد امروز تا نزول زمان از که است کتابی ارزندهترین کریم، قرآن
کتابالهیدربردارندهپیامهایهدایتبرایبشراستومردمرابهآئینی مسلمانانبودهاست.این
گریزیازتفسیرآن استواروجامعترازبقیهآئینهاراهنماییمیکند.برایبهرهمندیازآیاتقرآن،
کهنقش کهیكیازآنعلوم»ادبیاتعرب«است نیستودرتفسیرقرآن،علوممختلفینقشدارند

مهمیدرفهمبهترقرآندارد.
درتحقیقپیشروسعیشدهاستبهبرخیسؤاالتماننداینكهآیااعرابکلمهدرمعناتأثیردارد؟
گرمفتون کلمهبهلحاظهیئتدرمعناتأثیردارد؟مثًلا کلمهدرمعناتأثیردارد؟آیاساختار آیانقش
گر گرمصدرباشدچطور؟ومثًلآیاسینوسوففرقدارندوا اسممفعولباشد،معناچگونهاستوا
کهمابهطورمصداقیدر2۰آیهاولبهپاسخاین فرقدارند،اینفرقشانچهتأثیریدرمعنادارد؟
سؤاالتپرداختهایموباجمعآوریمطالبازمنابعگوناگونوهمینطورذکربرخیمطالببادلیل،به

برخیازاینسؤاالتپاسخدادهایم.
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